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Pátá městská část
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Vážení čtenáři,
nové vedení má pátá městská
část. Pirátský starosta byl od-
volán a s ním celá rada měst-
ské části, ve funkci vydrželi
pouhý rok od loňských komu-
nálních voleb. Proč k tomuto
kroku zastupitelé Prahy 5
přistoupili a kdo nově stojí
v čele páté městské části? Pra -
ha 5 také řeší jednu smutnou
záležitost, po úmrtí Karla
Got ta, který desítky let bydlel
na Bertramce, hledá pětka
místo, jež by mohla po této

hudební legendě pojmenovat. V úvahu připadají ulice či
náměstí ve vznikajícím rezidenčním projektu Smíchov City,
mluví se ale i o tom, že by umělcovo jméno mohl nést i nový
multifunkční sál, o jehož výstavbu pětka stojí. Přečtěte si
také povídání s hereckým a zároveň i životním párem, Boh-
danou Pavlíkovou a Lubošem Veselým. Oba znáte z neko-
nečného seriálu Ulice a společně se také potkávají na prk -
nech Švandova divadla. A to v nové inscenaci Hadry, kosti,
kůže, vyprávějící o herci Janu Werichovi a básníku Vladi-
míru Holanovi, kteří byli dvacet let sousedy ve stejné vile
na pražském ostrově Kampa. 

Vaše Zuzana

Objednejte se na telefonním ísle 
220 513 160 nebo na *www.amberplasma.com

P i prvním odb ru dostanete k náhrad  ve výši 
600 K  dalších 200 K  jako náhradu za registraci. 
Za každých  5 odb r  tak získáte celkem 3 000 K  
v hotovosti a dárek  z našeho v rnostního programu. 

 U nás v dárcovském centru 
Amber Plasma v Praze – Nových Butovicích.

Sta  se hrdým dárcem a získej

3000 K *

za 5 odb r  istého na ruku 
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.
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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

INZERCE V5-1001

Omezení provozu
šikmého výtahu

S omezením provozu šikmého vý-
tahu na vrch Mrázovka z hotelu
NH v Mozartově ulici musejí počí-

tat obyvatelé a návštěvníci páté měst-
ské části. Hotel k němu přistoupil z dů-
vodu vysokého zájmu veřejnosti na
úkor ubytovaných hotelových hostů.
Veřejnosti je proto nově výtah k dispo-
zici vždy od 10.30 do 11.30, od 15.00
do 18.00 a od 22.00 do 24.00 hodin.
Více informací najdou zájemci v pře-
pravním řádu pro veřejnost.

Pátá městská část hledá místa, která
by mohla pojmenovat po zesnulém
zpě vákovi Karlu Gottovi. Uznávaný

umělec žil v Praze 5 na Bertramce čtyřicet
let. Radnice však nechce přejmenovat již
existující ulici, preferuje možnost pojme-

nování nové ulice, případně náměstí v rezi-
denčním projektu Smíchov City, umělcovo
jméno by však mohl nést i nový multifunk -
ční sál, o jehož výstavbu pětka stojí. Vhod-
ným místem by byl objekt v parku Sacré
Coeur.

Praha 5 hledá místa,
která připomenou Karla Gotta

Nové vedení má Praha 5. Starostkou
se stala dosavadní 1. mís tostarostka
Renáta Zajíčková, na koalici se nově

dohodlo pět uskupení, a to ODS, STAN,
TOP 09, ANO a SNOP 5. Změnám předchá-
zelo vypovězení koaliční smlouvy mezi
ODS, Piráty, hnutím Strana nezávislých
občanů Prahy 5 (SNOP 5) a ANO a odvolání
starosty Daniela Mazura (Piráti). „Za uply-
nulých deset měsíců v roli 1. místosta-

rostky jsem, myslím, prokáza la, že svoji
roli beru vážně a zodpovědně, že mi na
městské části záleží a že pro ni ráda pracu -
ji,“ řekla starostka. Mazura a radu zastupi -
telé odvolali poté, co členové koalice z ANO,
ODS a SNOP 5 odmítli dále spolupracovat
s Piráty, kteří podle nich vedení radnice ne-
zvládali. Piráti to odmítli a důvody označili
za zástupné. Šlo podle nich o to, že začali
řešit problematické veřejné zakázky.

Pátá městská část
má novou starostku



veřejný prostor
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Už jste přemýšleli nad snadným řešením pro nástup DVB-T2?

Nechte si poradit jednu z možností
Přechod na DVB-T2 a blížící se vypnutí
první generace digitálního vysílání
v jednotlivých multiplexech zajímá téměř
každého diváka televizního vysílání. 

Co tedy dělat, když si ne-
chcete pořizovat novou
televizi? Zkuste pevné

internetové připojení s přecho-
dem na chytrou telku Kuki.  

● Jak na to?
Pokud si nechcete pořizovat

nové zařízení, jednoduše vy-
užijte možnosti internetového
vysílání. Díky tomu můžete sle-
dovat více než stovku oblíbe-
ných TV stanic včetně možnos -
ti jejich nahrávání, pouštění si
pořadů až o týden zpětně, sto-
pování živého vysílání, přehrá-
vání pořadu od začátku a mno -

ho dalšího. K pohodlnému sle-
dování internetového televizní -
ho vysílání potřebujete kvalitní
a stabilní internetové připojení.

● Jak ušetřit?
Internet a televize zdarma?

Český poskytovatel internetu
AIM a Rádio Impuls připravili
pro posluchače speciální na-
bídku vysokorychlost ního in-
ternetu na doma a internetové
televize Kuki za skvělé ceny. 

Kromě toho mohou poslu-
chači o internetové služby také
soutěžit, a to po celý rok. Každý
všední den mohou vyhrát při-

pojení k internetu a interneto-
vou televizi Kuki na rok zdar -
ma. Stačí, když si posluchači
me zi 15. a 18. hodinou zapnou
Rádio Impuls, které v odpoled-
ním vysílání „Fanda a jeho čes -
ká banda“ hraje o jedno inter-
netové připojení a televizní
služ bu Kuki na rok zdarma.

Podmínky dlouhodobé sou-
těže jsou jednoduché. Poslou-
chat Rádio Impuls, vyřešit za-
dání soutěže a zavolat do
studia. Kompletní informace
jsou dostupné na stránce Im-
pulsovictarify.cz, kde si lze také
rovnou ověřit dostupnost vyso-
korychlostního internetu na
konkrétní adrese. Společnost
AIM nabízí internet jak na
vlastních optických sítích, tak
na sítích společnosti CETIN,
která v současnosti pokrývá
98 procent území České repu-

bliky. AIM má v nabídce také in-
ternetovou televizi Kuki, kte rá
díky kvalitnímu připojení nej-
lépe řeší blížící se digitalizaci
a přechod na televizní stan dard
DVB-T2. K internetové televizi
tak není nutné pořizovat nová
zařízení pro příjem signálu.
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volný čas

Vkaždém věku se můžete
začít věnovat malbě
i kresbě. Momentálně za-

hajujeme výuku pro dospělé.
Na přelomu roku vypíšeme
i kur zy pro děti. Program bu-
deme mít pro všechny, kteří se
chtějí  malování věnovat z pou -
hé radosti či relaxace, stejně
jako pro ty, kteří by se chtěli vý-
tvarnému umění věnovat profe-
sionálně anebo jít na studia.
Mnoho kurzů budeme postup -
ně přidávat. 

V našem ateliéru vás pove-
dou umělci, kteří mají za sebou
kromě umělecké školy také léta
vlastní tvůrčí činnosti i lektor-
ské praxe. Jsou to všechno mi -
lé bytosti s velkou dávkou em-
patie a trpělivosti.

Náš nový ateliér se vám bude
líbit. Veškeré pomůcky jsou od
nás k dispozici zdarma v umě-
lecké kvalitě.

K práci určitě nebude chybět
kafíčko, čaj a vždy nějaká dob-
rota k zakousnutí. Odpočinout
si můžete na našich krásných
houpačkách :-)). Autobus 149
staví pár metrů od našich dveří
a nabízí skvělé spojení pro ce -
lou Prahu 5 i 6. 

Využijte možnosti získat
celo denní worshop zdarma, po -
kud se přihlásíte na jakýkoli
náš semestrální kurz do 20. 10.
Tato akce je pouze do naplnění
kapacity :-)), proto doporuču-
jeme neváhat.

Těšíme se na vás!
Ateliér Mozaika

Chtěli byste začít tvořit?

Přidejte se k nám
Hledáte zajímavého koníčka, kde budete
mít možnost trávit čas v pohodě, odtrženi
od hektického života v práci? Otevřeli jsme
novou pobočku našeho výtvarného ateliéru
Mozaika na Praze 5, Jinonická 60. Tvůrčí
činnosti jsou nám lidem přirozeně vlastní,
mají obohacující účinek na naši psychiku
i zdraví a kromě toho si budete odnášet
s sebou domů mnoho krásných obrázků. 

Více informací o kurzech nalezente na
www.ateliermozaika.cz
nebo nám napište na mail
info@ateliermozaika.cz.Přijďte objevovat svět barev a kreativity

Kurzy pořádáme každý všední den i o víkendech

S námi to zvládnete. Se vším vám poradíme a pomůžeme

Mamí, tady je to supér. To se bude určitě všem líbit :-))
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veřejný prostor

Trápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáh nout velký soubor nebo se chce -

te dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spad ne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás

Nordic 5G internet je šířen v takzva -
ném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-
těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhra-
zené pás mo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1. 

Rychlost,
která potěší

Nordic 5G internet je vybudován na nej-
modernější 5G-ready technologii, která za-
ručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rych-
losti 40 Mb/s, tedy internet, který je urče -
ný běžnému užívání a stahování dat, ne bo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být on-
line všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý
internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší
lokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom
a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je
stabilní, bez závazku nebo datových limitů. 

Bez závazku
a datových limitů

Nordic Telecom lidem přináší svůj vyso-
korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
závazky nečekejte. Telekomunikační ope-
rátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Inter-
net není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory. 

Objednávka
online

Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objed-
nání vysokorychlostního připojení nezabe -
re více než pár minut a je opravdu jednodu-
chý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud ra-
ději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.
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Překvapivá volnost

Pevný 5G internet  
Stabilní, bez závazku, 
bez datových limitů 
  www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

INZERCE V5-1008
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osobnost Prahy 5
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 A
R

C
H

IV
 B

O
H

D
A

N
Y

 P
A

V
LÍ

K
O

V
É 

A
 L

U
B

O
ŠE

 V
ES

EL
ÉH

O
, J

A
K

U
B

 J
ÍR

A
, M

IC
H

A
L 

H
A

N
Č

O
V

SK
Ý,

 N
A

TÁ
LI

E 
Ř

EH
O

Ř
O

V
Á

V nové inscenaci Hadry,
kosti, kůže, vyprávějící
o herci Janu Werichovi

a básníku Vladimíru Holanovi,
kteří byli dvacet let sousedy ve
stejné vile na ostrově Kam pa,
se Lu boš Veselý proměňuje ve
Vladimíra Holana a básníko vu
manželku Věru Holanovou
ztvárňuje Bohdana Pav lí ko vá.

● Jak jste se na role Vla di mí -
ra Holana a jeho man želky
Věry připravovali a jak se
v nich cítíte?

Bohdana: Cítím až moc, pro-
tože mám pekelně teplé šaty,
které se nemohou prát, takže
se vždycky po určité etapě ode-
hraných představení nosí do
rychločistírny. Myslím to úplně
vážně tak, že ne vždy má herec

na sobě komfortní oblečení,
které by mu dovolovalo, aby ne-
byl cítit. 

Luboš: V roli se cítím perfekt -
ně, i když je to pro mě náročné
představení v tom smy slu, ne
že bych měl nějakou trému, ale
spíš cítím velkou zodpovědnost
vůči celému tý mu, jak jsme si
celé to představení všichni
stano vili. Hroz ně hezké, supro -
vé, bylo i zkoušení, které probí-
halo v nezvykle do bré poho dě
na to, o jak těžké a srdcervoucí
téma se jedná. Díky Mírovi Ha-
nušovi, režiséru Martinu Fran-
tišákovi, výtvarnicím a vlastně
všem, kdo se na něm podíleli, se
na každé představení moc tě-
šíme.
● Stejně jako hra Hadry,
kost i, kůže se jmenuje jedna

z Ho lanových básnických sbí-
rek. Znali jste jeho dílo?

Bohdana: Budu upřímná, a je
hrozné, co teď řeknu: i když
jsem jméno básníka Vladimíra
Holana znala, ještě předtím,
než jsme začali zkoušet, motal
se mi Toman a Holan, takže
jsem si nebyla v první chvíli jis -
tá, kdo z nich je který. K Holano -
vi jsem pronikla opravdu až bě-
hem zkoušení a příprav na hru.

Luboš: Já jsem na Holanovi
takzvaně uletěl zhruba před tři-
ceti lety, kdy mi Radka Fidlero -
vá doporučila pár knížek, které
si mám přečíst. Teď trochu od-
bočím, protože mezi nimi byl
i román spisovatele Jacka Ke-
rouaca Na cestě, a já se sbalil,
vykašlal se na školu a odjel jsem
z Prahy pryč. Doporučila mi ale

právě také knihy Vladimíra Ho-
lana a myslím, že zhruba polo-
vinu jeho věcí jsem přečetl. Pak
přišel projekt Cesty, což bylo
společné představení čtyř sou-
borů malých jevištních forem,
kde jsem recitoval Holanovu
Modlitbu kamene. V těch mých
dvaceti pětadvaceti letech jsem
si na Holanově tvorbě opravdu
docela „ujížděl“. Když jsem zjis-
til, že budeme dělat tohle před-
stavení a že jsem obsazen prá -
vě jako Holan, koupil jsem si
dvě jeho sbírky. V podstatě jsem
je ani neotevřel a hlavně jsem
pročítal jeho životopis, kterým
jsem se docela dost probíral.
Přiznám se, že už mi z toho za-
čínalo docela dost hrabat, tak
jsem se vrátil k těm básničkám
a hlavně ke scénáři. Nejdůleži-

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý:
Divadlo máme oba dva hodně rádi 

Herci Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý
spolu tvoří partnerský pár v životě i na
jevišti. Oba pocházejí ze severních Čech,
působili na mnoha divadelních scénách
v Čechách i na Moravě. Usadili se ale
v Praze a v současné době jsou oba členy
hereckého souboru Švandova divadla na
Smíchově. Diváci je znají mimo jiné
z nekonečného seriálu Ulice i dalších
televizních, filmových či rozhlasových rolí.

Obraz Doriana Graye

Hadry, kosti, kůže

Pohřeb až zítra
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

tější totiž asi stejně je, napojit
se na režiséra, na celý tvůrčí
tým a dělat to podle nich, proto -
že jinak by se člověk asi zblá-
znil.   
●Čím vás musí hra zauj mout,
aby ste roli vzali?

Bohdana: Po pravdě, moc na
výběr, jestli nás něco zaujme
a rozhodneme se, jestli tu kte-
rou roli vezmeme nebo nevez-
meme, nemáme. V divadle jsme
zaměstnanci, takže to obsa-
zení, které se vyvěsí, je dané
a možnost nějakého výběru
moc nemáme. Dodnes vlastně
nevím, kdo Věra Holanová byla,
protože o ní je toho známo hod -
ně málo, na rozdíl třeba od Vla-
dimíra Holana. Obdivuji ji za to,
jak mohla s takovým prazvlášt -
ním člověkem fungovat. Pamět-
níků, kteří by mi mohli pora dit,
jaká byla, moc není, v podstatě
už asi skoro žádní, takže si Věru
Holanovou dělám tak, jak si
myslím, že by mohla fungovat.

Luboš: Řekl bych, že i proto
jsme v tomto souboru. Drama-
turgický plán je ve Švandově di-
vadle zajímavý a není ani po-
třeba někdy říct: „Jé, v tomhle
nechci dělat.“ Na druhou stra -
nu, kdybych přišel za umělec-
kým šéfem nebo ředitelem di-
vadla a řekl, že nějakou práci
nechci dělat z těch a těch dů-
vodů, a ty by byly vážné, tak ta
možnost tu je, a určitě by na ni
brali zřetel.
● Pracujete, hrajete na Smí-
chově. Jak vnímáte Prahu 5,
máte ji rádi, líbí se vám?

Bohdana: Prahu 5 vnímám
v podstatě jako místo své práce,
kam denně dojíždíme z Prahy 2,
kde bydlíme. Koukám, že jde
trošku nahoru, co se oprav do -
mů týče, a myslím, že je to lepší
než před těmi pár lety, kdy jsem
ji poznala.

Luboš: Na pětce jsem i bydlel
v podnájmu jen kousek za di-
vadlem. Prahu 5 mám hrozně
moc rád i proto, že je blízko Ma -
lé Strany, kde jsem hrál v Rubí -
nu, a ta hranice mezi Malou
Stranou a Smíchovem je fakt
neviditelná. Možná se nám ještě
přihodí, že na Smíchově, kou-
sek od divadla, budeme bydlet.  
●Partnery jste nejen na jeviš -
ti, ale i v životě. Nosíte si prá -

ci domů, pomáháte si tře ba
při zkoušení rolí?

Bohdana: Určitě nosíme, ono
to ani jinak nejde, protože náš
okruh komunikace je zúžen na
naši práci. Samozřejmě proží-
váme ve svých dialozích svou
práci, ať je to třeba zrovna věc,
kterou zkoušíme dohromady,
ale i když jsme při zkoušení
nebo natáčení rozděleni, mlu-
víme spolu o tom, co nás za-
ujalo, co nás baví nebo naopak
nebaví, na co jsme naštvaní.

Luboš: Ta divadelní rodina je
s naší rodinou propojena, je to
prorostlé, takže to ani nejde ně-
jak odstřihnout. Oba dva máme
divadlo hodně rádi a naštěstí
máme i hodně podobné názory
jak na politiku, tak na divadlo
i na život, takže pořád o tom
me leme.
● Takže vám nehrozí nějaká
„ponorka“?

Luboš: To určitě hrozí, ale na-
štěstí ještě žádná nebyla. 

Bohdana: Na to, že spolu pra-
cujeme a žijeme, tak opravdu
spolu netrávíme čtyřiadvacet
hodin denně, že by to do té po-
norky nějak přerostlo. Mám teď
rodinu na Šumavě, a protože
jsem jedináček, snažím se tam
jezdit co nejvíc. Máme každý
svoje aktivity a myslím, že si vy-
cházíme vstříc. Dojdeme tak
vždycky do fáze, kdy se nám po
sobě stýská, protože se třeba
dva tři dny nevidíme.
● Kudy vedla vaše cesta k he-
rectví?

Luboš: Byl jsem hodně živé
dítě, pořád jsem někde běhal,
hrál hokej nebo fotbal. Zhruba
v deseti letech jsem ale měl úraz
s kolenem a musel být v klidu.
Naštěstí se jednou během vy-
učování zjevila ve škole paní
Pejskarová-Pavelková, mamin -
ka Ondřeje Pavelky, a přišla
„verbovat“ děti k divadlu. Potře-
boval jsem asi nějakou náhradu
za to běhání, tak jsem se přihlá-
sil. Začal jsem chodit do Lidové
školy umění, kterou manželé
Pavelkovi vedli, a pak jsem si
ještě přibral housle. Měli jsme
soubor Minidiv, byl tam tenkrát
ještě Ondra Pavelka, ale ten už
odcházel. Dělal kulisáka ve Va-
rech, gympl v Ostrově nad Ohří
a pak se dostal na DAMU. Ještě

tam byl jeden človíček František
Staněk, který je teď v angažmá
v Hradci Králové, pokud se něco
nezměnilo, a ten se dostal na
konzervatoř. Moje představa
byla, že se přihlásím na auto-
mechanika a potom budu jezdit
s tirákem. Paní Pavelková mi ale
říkala, ať určitě také zkusím
konzervatoř, tak jsem to zkusil
a vzali mě. Konzervatoř jsem
nakonec nedodělal, protože
jsem začal lajdačit. Potom jsem
šel na vojnu, ale mezitím už

jsem spolupracoval s Divadlem
Na okraji, kam jsem po vojně
nastoupil do angažmá jako he-
rec, a pak už se to herectví se
mnou táhlo.  

Bohdana: Maminka byla uči-
telka ruštiny a němčiny, tatínek
mimo jiné opravoval varhany,
sochy v kostelích a tak, takže
jsem byla spíš nasměrovaná
k těm humanitním oborům. Ří-
kala jsem si, že půjdu na gympl,
pak studovat jazyky jako ma-
minka a stejně jako ona budu

Úklady a láska
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Pečovatel/ka – Pracovník v sociálních službách
(úvazek: plný, zkrácený, dohodou)
Požadujeme: komplexní provádění pečovatelských činností, psychické aktivizace klientů, 
posilování společenských a sociálních kontaktů klientů. Provádění úkonů pečovatelské služby 
u mobilních a imobilních klientů vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné 
motoriky, nácvik běžných denních činností komunikační dovednosti, empatii, vstřícnost, 
důslednost, spolehlivost, flexibilitu uživatelskou znalost práce s PC
Kurz Pracovník v sociálních službách možno doplnit v průběhu zaměstnání

Aktivizační pracovník/ce (úvazek: plný, zkrácený)
Náplň práce: vedení zájmové činnosti se skupinou i jednotlivci tzn. (nácvik jemné 
motoriky, předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, organizace kulturních 
akcí, výzdoba Domova, nákupy, doprovody imobilních klientů k lékaři, atd.). Vhodné pro 
kreativní lidi s výtvarným či hudebním cítěním nebo pedagogické pracovníky.
Požadujeme: středoškolské vzdělání vstřícný vztah k seniorům ochotu 
učit se novým věcem a vzdělávat se empatii, flexibilitu, spolehlivost, výbornou 
komunikativnost, samostatnost i schopnost týmové spolupráce

Kuchař/ka (úvazek: plný)
Požadujeme: vyučení v oboru a praxi dovednost výroby dietních jídel v rozsahu 
podle dietního systému závazného pro zdravotnická zařízení dovednost výroby jídel 
s dvojím a vyšším omezením a výroba technologicky náročných teplých jídel pracovní 
zkušenosti se sestavováním jídelníčků vítány dovednost vedení malého týmu 
pracovníků odpovědnost, důslednost, spolehlivost, flexibilitu schopnost učit se 
novým věcem uživatelskou znalost
znalost hygienických norem Výhodou praxe práce vaření pro seniory

Nabízíme:
perspektivní zaměstnání v oblasti služeb pro seniory, 
příjemné pracovní prostředí v úzkém kolektivu zaměstnanců
možnost stravování odměny
dostupnost: 20minut vlakem z Prahy i z Berouna Nástup: ihned

Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365, 252 31 Všenory

Hledáme zaměstnance na pozice:

Kontaktní osoba: Alena Čapková, tel.: 257 712 135; 734 158 712
nebo info@domovdobrichovice.cz

INZERCE V5-1010 INZERCE V5-1019

VIŠŇOVKA – BYTOVÉ DOMY HOROMĚŘICE
Nový rezidenční komplex 6 obytných domů na dosah

velkoměsta. Pestrá nabídka bytů od žádaných 2+kk až po
prostorné 4+kk. Velikost od 40 m2 do 117 m2. Většina bytů

bude mít terasu nebo balkon. Parkovací stání a sklep v ceně.
Výstavba pokračuje, dokončení budovy „A“ – jaro 2021.

Ceny zbývajících jednotek od 3.658.725,- Kč vč. DPH

NABÍDNĚTE NÁM VAŠI NEMOVITOST
Již 23 let na trhu nemovitostí v ČR.

Více nemovitostí na: www.hanex.cz
724 250 900, 224 217 648, info@hanex.cz

Karla Engliše 2, Praha 5 – Anděl

učitelka. Jenže v prvním roč-
níku na gymnáziu jsme byli
nahnáni na představení teplické
operety, která tam tenkrát fun-
govala. Byla to opereta Nejkrás-
nější válka a mně se tam hrozně
líbil představitel Juliána, pan
Martin Táborský. Najednou
jsem si říkala, že by mě strašně
bavilo být také na jevišti. Byla
jsem vždycky výřečnější, asi po
rodičích, kteří byli oba rázní
lidé, a tak už to šlo ráz na ráz.
V operetě v Teplicích mě vzali
do sboru, po dvou letech jsem
zkoušela přijímačky na DAMU,
ale nevzali mě. Na gymplácké
nástěnce jsem objevila letáček,
že Střední škola dramatických
umění při Severomoravském
divadle v Šumperku otevírá roč-
ník a dělají se talentovky. Jela
jsem tam, talentovky udělala
a s kufříkem odjela studovat na
tři roky do Šumperku, kde si mě
pak rovnou nechali v angažmá.
● Pamatujete si svou úplně
první roli?

Bohdana: První věc, kterou
mi divadlo v Šumperku nabídlo,

když nepočítám studentská
představení, byla Girl ve hře Jo-
náš a tingltangl. Měla jsem tam
i sólovou písničku Zlá neděle
Hany Hegerové. Bylo mi něja-
kých devatenáct dvacet let, tak -
že to pro mě bylo veliké. 

Luboš: U mě to bylo takové
pásmo básniček, které jsme dě-
lali v té Lidové škole umění. Ne-
pamatuji se už od koho, ale text
si pamatuji dodnes: „Hop, hop,
hop, byl jeden strop. Na tom
stropě byla díra pro velkého ne-
topýra. Hop, hop, hop byl jeden
strop...“ Tak to byla moje první
role na jevišti v jedenácti letech
a klidně bych si ji zopakoval. Ob-
jížděli jsme s tím pásmem
 růz né festivaly lidových škol
umění, vyhrávali je a bylo to
moc hezké, rád na to vzpomí-
nám.
● A máte nějakou vysněnou
roli?

Bohdana: Když jsem v Tepli-
cích dělala sboristku, hrál se
tam muzikál Kabaret. Posléze
jsem viděla i film, který mě
úplně uhranul. Hrozně se mi lí-

bila hlavní role zpěvačky Sally
Bowles. Asi po deseti letech byl
v Šumperku tento titul nasazen
na repertoár, a aniž bych nějak
za sebe lobbovala, byla jsem do
role Sally Bowles obsazena, tak -
že tím mám svou vysněnou roli
za sebou.

Luboš: Mám asi tři takové po-
stavy. Stepního vlka bych asi
rád hrál, ten titul se mi líbí
a moc se mi líbí Tulák po hvěz-
dách, to už je ale asi všechno
pryč. Hrozně rád bych si zahrál
Mefista. Nemyslím Goethova,
ale postavu, co hrál Klaus Maria
Brandauer ve filmu režiséra
Istvána Szabó, natočeného po -
dle stejnojmenného románu
Klause Manna. Toho herce, jak
prochází, proplouvá různými
režimy, bych si rád zahrál.
● Zahráli jste si v nekoneč-
ném seriálu Ulice. Jaké to je
hrát v takovém seriálu, baví
vás to, ovlivnilo vás to nějak,
poznávají vás třeba lidé na
ulici?

Bohdana: Zrovna teď mám
nějakou stopku, protože prý asi

půl roku mou postavu nečeká
žádný vývoj. Lidé mě na ulici
poznávají, určitě se to nějak
muselo zúročit. Sem tam někdo
povykoval, ale zatím byli ti lidé
milí, ona ta moje postava nega-
tivní v pravém slova smyslu ne-
byla. Myslím, že jsem se nedo-
stala do takové fáze, jako třeba
někteří kolegové, kteří hrají ne-
gativnější postavy a od diváků,
kteří nedokážou rozlišit filmo-
vou postavu a herce, si to schy-
távali mnohem hůř. 

Luboš: Díky jiným filmům
jsem právě teď třeba zarostlý,
takže lidem docela trvá, než si
mě zařadí. Zvláštní na tom je,
že stačí, aby se člověk víckrát
mihl v Ulici nebo Ordinaci a po-
dobných seriálech, a najednou
ho lidi hned poznávají. Ze za-
čátku mi to bylo i líto, protože
jsem si říkal, že člověk má ně-
jakou popularitu na základě se-
riálu, i když je v žádném pří-
padě nehaním, ale daleko víc
jsem si třeba vážil jiné práce
u filmu a té si lidé nevšimli,
nebo si ji nedávají do spojitosti. 



veřejný prostor

Star Casino Ohrada 
v nákupním centru Velká Ohrada!

Již brzy 
jedinečný 

mezisystémový 

jackpot jedině u nás. 

Sledujte náš 
web.

Občerstvení, parkování, odpočinková 
místnost, rozmanité VLT a mnoho dalšího 
vás čeká pouze v Star Casinu Ohrada.

Skrytý klenot 
Prahy 13

www.starcasinoohrada.cz

Centrum Velká Ohrada, 
Prusíkova 2577/16, Praha 13 – Stodůlky

INZERCE V5-1002

Praha pozemky na Vidouli vymění za
jiné v oblasti Vysočan, Stodůlek
a Stříž kova. Stát se tak má v několika

málo následujících měsících. Dohoda
s vlastníkem pozemků je důležitým kro-
kem k plánovanému vytvoření nového
areálu pro veřejnost.

„Touto směnou se nám podaří završit
snahu o získání pozemků na Vidouli. Nic
tak nebude bránit tomu, abychom zde vy-
budovali nové parky, hřiště a cesty pro ve-
řejnost,“ řekl pražský radní Jan Chabr.

Výměna pozemků byla jednou z posled-
ních možností, jak mohlo město zabránit
výstavbě komerčních projektů. „Společ-

nost B+3 Real od magistrátu získá parcely,
které jsou již obklopeny pozemky, které
tato firma vlastní, a pro Prahu by nebylo
jednoduché na nich cokoli vystavět. Touto
dohodou navíc ukončíme dlouholetý soud -
ní spor, a město navíc získá doplatek ve
výši 105 milionů korun,“ doplnil radní Jan
Cha br.

Naučné stezky
a louka pro draky

Praha poté část pozemků svěří do správy
městské části a ta bude Vidouli revitalizo-
vat. Pětka vytvořila projekt „Stolová hora –
Na Vidouli“, podle kterého zde bude vy -

budován okruh naučné stezky, běžecký
okruh, bruslařský okruh, louka pro pouš-
tění draků, klidová zóna a přírodní sporto-
viště.

Místní byli
proti zástavbě

Stolová hora Vidoule se rozkládá v seve-
rozápadním cípu Jinonic mezi Košíři a Bu-
tovicemi a je jednak důležitým krajinným
prvkem, jednak i útočištěm nejrůznějších
drobných živočichů. V minulosti se objevily
návrhy na zástavbu místa, proti se však po-
stavili lidé, občanské spolky a také místí po-
litici.

Praha vymění
pozemky na Vidouli

Klíčové pozemky na Vidouli získá hlavní město Praha
směnou za jiné pozemky. Vzniknout má na stolové hoře
nový volnočasový areál.
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luštění

Centrální park ve Stodůlkách
obohatí obří dřevěná sova

www.nasregion.cz

Začátkem října přiletí jako první do Evropy, a to do Cen-
trálního parku, obří herní sova s rozpětím křídel téměř
11 metrů. Vysoká je přes 3 a půl metru a obsahuje několik
stupňů lezeckých stěn, žebříků, rozhlednu i skluzavku.
Tento působivý herní prvek je určen pro větší děti od 6 let.
Sova je vyrobena z akátového dřeva a její přírodní zbar-
vení nebude rušit ráz krajinného parku. Na dopadové 

Čtěte na…

Pražský Honza to dotáhnul
málem až na šibenici
Jan Nepomuk Karásek, vůdce loupežnické bandy, působící
na pomezí Čech a Lužice, přišel na svět 10. září 1764 na
Smíchově. Jeho otec byl truhlářem a tak se i on sám vyučil
truhlařině a k tomu ještě řemeslu řeznickému. Byl tak tro-
chu omylem odveden do rakouské armády, ale při první
příle žitosti uprchl a když ho jako dezertéra vrátili do vězení
do Litoměřic, utekl i odtamtud. Usadil se za hranicemi v sa-

Čtěte na…

V tajence naleznete ruské přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Výherce obdrží poukaz na kurz kreslení
od Atelieru Mozaika.
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školství

ODHAD
aktuální tržní ceny

NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Chcete prodat nemovitost?
Využijte naše zkušenosti.

www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí
realitní poradce,

člen realitní komory
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Už název této školy i její tradice zava-
zují pedagogy, aby své žáky připra-
vovali na budoucí povolání v co

možná nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat
ani odbornou veřejnost, ani firmy zaměst-
návající absolventy školy. Zároveň musí
absol venty připravit tak, aby mohli pokra-
čovat v dalším studiu na vysoké škole,
především na Fakultě stavební a Fakultě
architektury ČVUT.

Škola je umístěna v příjemném a klid-
ném prostředí, kousek od stanice metra
Pankrác, a poskytuje tak žákům výborné
podmínky pro jejich rozvoj odborný i lid-
ský. Budoucí žák si může vybrat ze tří od-
borných zaměření:

■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje
nejširší oblast výstavby, a to realizaci bu -
dov a hal pro různé funkce. V tomto tradič-
ním odborném zaměření je žák postupně
seznamován se širokou tvůrčí problemati-
kou projektování a výstavby, a to od průz -
kumů území, tvorby studie, navrhování
a kreslení stavebních výkresů až po reali-
zaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným
nadáním.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů.
Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek-
tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří, které škola pořádá ve dnech 6. 11.,
21. 11. a 4. 12., vždy od 17 hodin. Zeptáte
se žáků přímo na jejich vlastní zkušenosti
se školou, školu si prohlédnete a posoudíte
sami. Další informace o škole najdete na
webových stránkách www.spsgocar.cz.
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE A PRACOVNÍKY OSTRAHY

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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servis

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
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Letní jazykové kempy
anglického jazyka

Více informací, přehled termínů a přihlašování na:
www.e-jazyky.cz  

www.zkousky-nanecisto.cz/letnikempy  

Týden zážitkové angličtiny pro děti od 10 do 15 let.

Děti se pomocí her a projektů ponoří do světa, kde se nemluví česky. 

Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost 
a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem.

Během letních prázdnin od pondělí do pátku (8:30 - 16:30).

Kempy se konají v učebnách Jazykové školy Březinka na Praze 5.

J a z y k o v á  š k o l a
B z i n k a

www.e-jazyky.cz
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA 

BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ 
na místa v Praze ve 12hodinovém 
nepřetržitém provozu. 
Požadavek trestní bezúhonnost a občanství 
ČR. Nabízíme výhody a jistoty práce ve státním 
podniku. 
Kontakt: 602115060, 724071133, 954003696, 
email: podatelna.vls@vls.cz

■ Novoveská x Pod Vavřincem

■ Plzeňská x U Zámečnice

■ Pod Kotlářkou (u fotbalového
hřiště)

■ V Břízkách (proti č. 11)

■ Nad Buďánkami II č. 9

■ Hlubočepská x Na Srpečku 

■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

■ Pod Vidoulí x Butovická

■ Gabinova (slepá část)

■ nám. 14. října x Preslova

17. 10. 14.00–18.00 hod.

18. 10. 14.00–18.00 hod.

21. 10. 14.00–18.00 hod.

22. 10. 14.00–18.00 hod.

23. 10. 14.00–18.00 hod.

24. 10. 14.00–18.00 hod.

25. 10. 14.00–18.00 hod.

29. 10. 14.00–18.00 hod.

30. 10. 14.00–18.00 hod.

31. 10. 14.00–18.00 hod.

Kontejnery společnosti
Pražské služby
Do kontejneru je možné

odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcad -

la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Kontejner není určen pro od-
kládání živnostenského odpa -

du, nebezpečného odpadu (jako
jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje), bioodpadu, sta-
vebního odpadu, pneumatik,
elektrospotřebičů, televizorů
a PC monitorů, počítačů, chlad-
niček, mrazáků a sporáků.

■ U Malvazinky č. 24 (u sepa-
race)

■ Jenišovská x Peroutkova
(u trafostanice)

■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

■ Pražského č. 608

■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

■ Werichova (proti č. 17)

■ Devonská (u separace)

■ Baldové x Vejražkova

■ Nad Zlíchovem x V Násypu

■ Holubova x Pechlátova

■ Zahradníčkova (proti č. 34)

7. 11. 14.00–18.00 hod.

8. 11. 14.00–18.00 hod.

11. 11. 14.00–18.00 hod.

12. 11. 14.00–18.00 hod.

13. 11. 14.00–18.00 hod.

14. 11. 14.00–18.00 hod.

15. 11. 14.00–18.00 hod.

1. 11. 14.00–18.00 hod.

4. 11. 14.00–18.00 hod.

5. 11. 14.00–18.00 hod.

6. 11. 14.00–18.00 hod.
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